Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Sven Oras (SvO), Lauri Leppik (LL), Rein Zaitsev
(RZ), Jüri Joonas (JJ), Taivo Timmusk (TT).
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT)
Külaline: Raul Kudre (RK)
Kuupäev: 14. dets 2020
Aeg: 18.00- 21.30
Koht: Skype´i kaudu
Nr.
1.

2.

Teema
SO MM 2021 ettevalmistusest. Külalisena Raul Kudre.
RK andis ülevaate võistlusele registreerunud riikidest ning
minimaalselt vajalikest osalejate arvudest. Seis MMil osalejatega
on hea, küsimärk on juunioride MMi ja noorte EMil osalevate
koondistega. 22.12. on arvulise osalejate registreerimise tähtaeg
Rajad on 90-95% osas valmis (nii paberil kui metsas raietööd).
Töö viisakutsetega käib.
Rogaini EMi 2021 ettevalmistustest. Rogaini peakorraldaja Arvi
Anton ei saanud koosolekul osaleda, juhatus võttis teadmiseks
Markus Puusepa (rogaini kaardistaja) info, et ERC 2021 maastik ei
kattu Eesti MV tavaraja 2021 maastikuga.

3.

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.

Eelmise juhatuse koosoleku (19. okt 2020) protokolli
kinnitamine.
Kinnitati protokoll.
Toimkondade tegemised 2020. Toimkondade juhid andsid
ülevaate 2020.a tegemistest. Tõdeti, et toimkondade aktiivsus on
erinev ning parandamise ruumi on kõigil.

5.

6.

Juhatuse ja toimkondade tööplaanid 2021. aastaks. SS esitles
järgmise aasta plaani: juhatuse koosolekud toimuvad eelistatult
veebipõhiselt. 2021 tähtsaimad eesmärgid:
• SO MMi heatasemeline korraldamine
• Võistluste ja päevakute toimumisele maksimaalselt
kaasaaitamine
• EOL uue põhikirja kohaselt uute struktuuriüksuste
valimiste ettevalmistamine

Tegevus
MV edastab IOFi küsitlusele
SOMM2021 korraldajate
tagasiside võistluste
korraldamisest koroonaviiruse
tingimustes.
Tähtaeg 15.12.2020.
LL võtab ühendist ERC2021
rajameistri Taavi Tatsiga ja
konsulteerib 24h rogaini
rajaplaneerimise eripäradest.

Toimkondade juhid esitavad
2021. a tegevusplaani
järgmisel koosolekul
(18.01.2021)

7.

Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglid 2021. Reeglite toimkond
andis lühiülevaate võistlusreeglite muudatustest. Suuri
muudatusi ei ole, täpsemalt püütakse sõnastada reeglites
keelualade teemat.

8.

Eesti MV korraldajad 2021 täiendava konkursi tulemused.
Tähtajaks laekus korraldustaotlus OK Põlva Kobraselt nii SO Eesti
MV (lühirada ja tavarada) kui OJ tavaraja ja noorte ning
veteranide teatejooksu korraldamiseks 2021. aastal. Juhatus
kinnitas taotluse.

9.

Eesti MV ja EOL võistluste 2021 volinikud, kinnitamine.

10.

Eesti MV 2021. aasta SO, OJ, RO üldjuhendid. MV tutvustas
üldjuhendite mustandeid. Juhatus kinnitas pärast arutelu ja
pisiparandusi üldjuhendid (juh otsused 2328, 2329, 2330)

11.

EOL kodulehe uuendamine (Vatson OÜ). MT andis ülevaate EOL
veebi uuendamise/parandamise seisust.

12.

RMK päevakud 2021: leping, tegevuskava. MT andis ülevaate
koostööprojektist RMKga.

13.

RMK orienteerumispäevakute kaartide (Liigu kaardiga)
kaardistustoetuse juhend 2021. MT tutvustas uut juhendit.
Juhatuse otsus 2332.

14.

Juhatuse koosolekute toimumise aja kokkuleppimine kuni
suveni 2021. Koosolekud toimuvad endiselt sagedusega üks kord
kuus (18.01, 15.02, 15.03, 19.04, 17.05, 14.06)

15.

Infod, arutelud, muud teemad
Lühidalt anti ülevaadet ja arutati järgmistel teemadel:
- Õpetajate koolitused 2020 sügis lükkusid kevadesse 2021. MV
teeb Kultuurkapitale taotluse toetuse kasutamise
edasilükkamiseks kuni 30.06.2021.

Reeglite toimkond vormistab
nädala jooksul EOLi
võistlusreeglid 2021 ja esitab
need juhatusele kinnitamiseks.

MV täpsustab 2021.a Eesti MV
ja EOLi võistluste andmeid
(EOLi ja vajadusel IOFi
volinikud; pika raja
toimumisaeg, sprindi
stardimaks MN21 klassides)
ning esitab otsuse juhatusele
kinnitamiseks (juh otsus 2327).

MT saadab lepinguprojekti
teenuspakkujaga MV-le ning
juhatusele.

KL saadab hiljemalt 14.12
koosolekute aegade
ettepanekud.

- Plaanis teha treenerite kutseeksam 19. veebruaril 2021. MV
saadab kutsekomisjonile ettepaneku ja avaldab teate veebis.
Treenerikutse taotlemise vastu on huvi tundnud 4-5 inimest.
- OJ täiskasvanute koondise peatreeneri ja abitreeneri ning OJ
noortekoondise peatreeneri lepingud lõppevad 31.12.2020 või
on juba lõppenud (abitreeneril); OJ täiskasvanute koondise
peatreeneri töökuulutus on koostamisel. Juhatuse otsus 2333.
- Kultuuriministeerium ootab spordi elutöö- ja aastapreemia
kandidaate 10. jaanuariks 2021. Juhatus arutas võimalikke EOLi
kandidaate ning tegi MV ülesandeks koostada ja esitada
Kultuuriministeeriumile spordi elutööpreemia kandidaadi
ettepanek.
Spordi elutööpreemia: Preemia elutöö eest määratakse isikule,
kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse
kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele
põlvkonnale.
Spordi aastapreemia: Aastapreemia määramisel arvestatakse
sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust
sporditöö korraldamisel, panust spordi propageerimisse,
spordipedagoogikasse või sporditeadusse, mis on saavutatud või
avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul.

Koosoleku juhataja:

/Karli Lambot /

Koosoleku protokollija:

/ Maret Vaher /

